روحاني:

ايران هرگز
با اعمال تحريم
در بنبست
قرار نميگيرد

2

رئيسجمهور تاکيد کرد :ايران هرگز با اعمال تحريم در بنبست قرار نميگيرد.به گزارش گروه
سياسي خبرگزاري آنا حسن روحاني در ديدار وزير امور خارجه آلمان با بيان اينکه توسعه ثبات
و امنيت در منطقه يکي از آثار برجام بهعنوان توافقي است که پس از  ۱۲سال تالش ،کوشش و
مذاکرات متعدد ،حاصل شده ،خاطرنشان کرد :آمريکا با خروج يکجانبه از برجام توافقات هفت
کشور مذاکرهکننده و قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل را زير پا گذاشت و اقدامات تروريستي
را در منطقه آغاز کرد ،اما متأسفانه در اين راستا شاهد عکسالعمل مسئوالنه و مناسبي از سوي
اروپا در قبال آمريکا نبوديم.روحاني افزود :آمريکا با تحريمهاي ظالمانه در مسير تروريسم اقتصادي
حرکت ميکند و بهخصوص معتقديم که بايد در برابر کساني که دارو و غذا را به روي مردم ميبندند،
ايستادگي کنيم.وي با اشاره به وعدههاي صريح سران سه کشور اروپايي در يک سال گذشته مبني
بر پايبندي بر تعهد خود و تالش براي انجام اقداماتي در راستاي جبران خروج آمريکا از برجام در
مهلت مقرر تعيينشده ،گفت :در طول يک سال گذشته عليرغم مواضع نسبتاً مناسب سياسي ،در

سياسي

مقام عمل شاهد هيچ اقدام جدي از سوي اروپا نبوديم و اکنون بايد به گونهاي تصميمگيري و اقدام
کنيم که به نفع ما ،شما و همه کشورها و منطقه باشد.رئيسجمهور تصريح کرد :جنگي که آمريکا
يک سال است عليه ايران آغاز کرده ،هرگز به نفع هيچکس نخواهد بود و ملت ايران هم در اين مدت
ثابت کرده که در برابر فشارها و زورگوييها مقاومت خواهد کرد.روحاني با بيان اينکه ايران عليرغم
آنکه ميتوانست پس از خروج آمريکا از برجام بر اساس ماده  ۳۶اين توافق عکسالعمل نشان دهد
اما يک سال صبر کرد ،گفت :از اروپا انتظار داريم تا در برابر تروريسم اقتصادي آمريکا عليه ملت
ايران ايستادگي و مقاومت کرده و به تعهدات خود در برجام عمل کند.وي با بيان اينکه اقدام آمريکا
در جلوگيري از واردات مواد غذايي و دارويي به ايران براي اعمال فشار بر مردم و در راستاي تصميم
آنها براي ايجاد ناامني در منطقه است ،تاکيد کرد :امنيت منطقه هرگز با اعمال فشار و تحريم ملت
ايران حاصل نخواهد شد .ابتدا بايد مبدأ تنشها در منطقه بهطور دقيق مشخص شود تا بتوانيم به
راهحلي مناسب براي رفع مشکالت منطقه دست پيدا کنيم.
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چتر رهبري براي همه نيروهاي انقالب
فراگير است

»

در گفتوگوي تحليلگران مسائل سياسي با رسالت تبيين شد؛

خبر
رهبر انقالب درگذشت همشیره
دبیرکل حزباهلل لبنان را تسلیت گفتند
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت همشیره حجةاالسالم والمسلمین
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب مستطاب حجةاالسالم و المسلمین آقای حاج سیدحسن نصراهلل دام اعزازه
مکرمهرابهجنابعالیودیگربازماندگانایشانتسلیتمیگویم
درگذشتهمشیرهی ّ
و رحمت و غفران الهی را برای وی مسألت مینمایم.
والسالم علیکم و رحمة اهلل
س ّیدعلی خامنه ای
 ۲۱خرداد ۱۳۹۸

دبيرکل جمعيت ايثارگران:

جمعيت ايثارگران آماده ائتالف
با جريانهاي انقالبي است
دبيرکل جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي گفت :جمعيت ايثارگران آماده ائتالف
با جريانهاي انقالبي است.جواد عامري در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي
خبرگزاري آنا ،اظهار کرد :جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي آمادگي دارد با احزابي
که به انقالب و اصول انقالب اسالمي پايبند هستند و خط خود را از خط فتنهگران
جدا کرد هاند ،ائتالف کند.وي ادامه داد :همچنين اين حزب بهدنبال وحدت رويه
ميان احزاب اصولگرا و انقالبي است تا اهداف بلند انقالب با سهولت بيشتري تحقق
يابد.وي افزود :در اين دو دههاي که از تشکيل جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي
ميگذرد ،تمامي واحدهاي استاني ما فعال و براي انتخابات بهويژه انتخابات سال
 ۹۸فعاليت دارند تا افراد شايسته و اليق که حتي عضو اين حزب نيستند را شناسايي
و براي نمايندگي مجلس به مردم عزيز معرفي کنند.

پژمانف ر:

سفارت انگليس با اپوزيسيون ارتباط دارد
عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت :سفارت انگليس با اپوزيسيون ارتباط دارد.
حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار مهر ،با انتقاد از برگزاري
پارتي مختلط در سفارتخانه انگلستان ،گفت :سفارتخانهها مجاز هستند يک سري
برنامههاي خود شامل روزهاي ملي و مذهبي را در محل سفارتخانه برگزار کنند اما
اين اقدامات بايد در چارچوب قوانين و مقررات کشور پذيرنده انجام شود.وي با بيان
اينکه نبايد مراسمات سفارتخانههاي خارجي به گونهاي باشد که به معناي تعارض
با امور داخلي کشور پذيرنده باشد ،افزود :متأسفانه سفارتخانهها تبديل به مرکزي
کام ً
ال سياسي شده اند که رويکرد آنان مداخله در امور داخلي جمهوري اسالمي
است.وي اظهار داشت :سفارتخانه انگليس از جريانهاي برانداز حمايت کرده و
با اپوزيسيون ارتباط برقرار ميکند که اين امر ناشي از ضعف ديپلماسي خارجي
ماست که نسبت به اين امور نه تنها برخورد جدي ندارد بلکه سعي در الپوشاني
کرده و بي تفاوت عبور ميکند.

داليل حضور نظاميان آمريکا در پايگاه اربيل

معصومه شمسيني غياثوند
کميسيون امنيت و دفاع در پارلمان عراق به تازگي
از اقدام خارج از عرف نظاميان آمريکا در اين کشور
خبر داد و کريم المحمداوي ،عضو اين کميسيون
ميگويد « :نيروهاي رزمي جديد آمريکا که وارد
پايگاه اربيل شدند ،نه با دولت منطقه کردستان
و نه دولت فدرال يا وزارت دفاع عراق توافق کرده
بودند».
ايننمايندهعراقيتصريحميکند«:اربيلنميپذيرد
کهدربارهشمارنيروهايآمريکاييوحجمتجهيزات
نظامي ،به دولت هيچ گزارشي ارائه دهد .دولت
کردستان در زمينه نظامي با واشنگتن ،مستقيما
اتفاق نظر دارد و ورود نيروهاي جنگي آمريکا بدون
ابالغ به دولت فدرال در بغداد و کسب اجازه از آن
صورت گرفته است».
المحمداوي ،پايگاه اربيل را بزرگترين پايگاه
تروريستهاي آمريکا در عراق ميداند و ميگويد:
«واشنگتن از آن به عنوان مقر فرماندهي عمليات
منطقه و عراق استفاده ميکنند .به گفته مسئوالن
کنگره،بيشاز50هزارنظاميآمريکادرعراقحضور
دارند که بيشتر اين نيروها در پايگاههاي عين االسد
در استان االنبار و پايگاه اربيل مستقر هستند و
هدف از افزايش نيروهاي نظامي آمريکا در عراق،
تهديد براي ايران و تحت نظر قرار دادن مقرهاي
الحشدالشعبياست».بهمنظوربررسيعلتحضور
نظاميان آمريکايي در پايگاه اربيل کارشناسان و
تحليلگران مسائل سياسي در گفتوگو با رسالت
به تحليل اين موضوع پرداختند.
پيرمحمد مالزهي ،کارشناس مسائل بينالملل
در گفتوگو با رسالت در رابطه با حضور نيروهاي
آمريکاييدراربيلعراقبدوناطالعبغدادميگويد:
«واقعيتايناستکهنظاميانآمريکابعدازدخالت
نظامي در عراق به خواسته مردم اين کشور مبني بر
خروج از اين کشور عمل نكرده و اين کشور را به طور
کامل ترک نکردند و در دو منطقه از عراق يکي در
شمال اين کشور و ديگري در منطقه اربيل به بهانه
حضور داعش همچنان باقي ماندند».
اينکارشناسمسائلبينالمللميافزايد«:عالوهبر
اينشاهدحضورسههزارنيروينظاميآمريکاييدر

سفارت اين کشور در بغداد هستم در حالي که آنها
ادعا ميکنند که نيروي ديپلمات هستند اما شواهد
نشان ميدهد که نيروهاي امنيتي آمريکا هستند و
يهنوزبهطور
واقعيتايناستکهنظاميانآمريکاي 
کامل عراق را ترک نکرده اند و بخشي از نيروهاي
آنها همچنان در اين کشور حضور دارند».
مالزهي با اشاره به ايجاد پايگاه نظامي آمريکاييها
در منطقه کردستان عراق اظهار داشت « :ايجاد
پايگاه نظامي در منطقه کرد نشين خالف خواسته
بغداد است و در واقع بعد از اينکه کردستان عراق
به صورت يک اقليم درآمد و دولت مرکزي عراق
اجازه تشکيل دولت مستقلي را به آنها نداد .اين
نگراني در بين احزاب کرد وجود دارد و با توجه به
تجربهاي که در موصل به دست آوردند و دولت
عراق اجازه تشکيل دولت به آنها را نداد نگران
خروج نيروهاي آمريکايي در اين منطقه هستند
و براي همين اجازه حضور به آنها را دادند و يک
ضرورت محلي ميدانند که نيروهاي آمريکايي در
عراق باقي بمانند».
اين تحليلگر مسائل بين الملل در پاسخ به اين
سوال که آيا وجود پايگاه نظامي در اربيل تهديد
براي ايران است ،خاطرنشان کرد « :نيروهاي
آمريکايي در منطقه در افغانستان ،ترکيه و خليج

آگهي مزايده عمومي (شهرك آموزش ترافيكي)
مرحله اول  -نوبت اول

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري هشتگرد به موجب مصوبه شماره /97/314ه مورخ  1397/12/02هياتمديره سازمان ،در نظر دارد نسبت به برگزاري مزايده
عمومي شهرك آموزش ترافيكي روبروي درب شرقي بيمارستان امام جعفر صادق(ع) واقع در شهر هشتگرد  -غرب به شرق بلوار آيتاله خامنهاي  -خيابان پرستار
 ضلع غربي پارك مادر به شرح ذيل اقدام نمايد:مهلت زماني دريافت اسناد مزايده :ساعت  8روز شنبه تاريخ 98/04/01
مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت :ساعت  14روز دوشنبه تاريخ 98/04/10
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  15روز يكشنبه تاريخ 98/04/23
اطالعات تماس دستگاه مزايدهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر اسناد مزايده و ارائه پاكتها:
استان البرز  -شهر هشتگرد  -بلوار كارگر  -تقاطع بلوار سپاه  -پايانه شهيد صياد شيرازي  -سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري هشتگرد  -طبقه اول  -امور مالي
تلفن تماس026-44213140-44222237 :
موضوع

آدرس

مدت اجاره

قيمت پايه مزايده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري

 %5سپرده شركت در مزايده

اجاره شهرك آموزش ترافيكي

هشتگرد  -بلوار آيتاله خامنهاي
 خيابان پرستار  -ضلع غربيپارك مادر

 3سال

ماهيانه سال اول  10/000/000ريال

 18/000/000ريال

ماهيانه سال دوم  10/000/000ريال
ماهيانه سال سوم  10/000/000ريال

 -1سازمان به استناد بند  5از ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم ،تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مزايده ،مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان
به سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها،به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مزايده ،در دو نوبت بر عهده برندگان مزايده ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول98/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/29 :
خش98/3/22 :

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري هشتگرد

آگهي مزايده عمومي (اجاره پاركينگ)
مرحله اول  -نوبت اول

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري هشتگرد به موجب مصوبه شماره /97/314ه مورخ  1397/12/02هياتمديره سازمان ،در نظر دارد نسبت به
برگزاري مزايده عمومي پاركينگ عمومي روبروي درب شرقي بيمارستان امام جعفر صادق(ع) واقع در شهر هشتگرد  -غرب به شرق بلوار آيتاله
خامنهاي  -انتهاي خيابان پرستار  -ضلع جنوب غربي پارك مادر به شرح ذيل اقدام نمايد:
مهلت زماني دريافت اسناد مزايده :ساعت  8روز شنبه تاريخ 98/04/01
مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت :ساعت  14روز دوشنبه تاريخ 98/04/10
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  15روز يكشنبه تاريخ 98/04/23
اطالعات تماس دستگاه مزايدهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر اسناد مزايده و ارائه پاكتها:
استان البرز  -شهر هشتگرد  -بلوار كارگر  -تقاطع بلوار سپاه  -پايانه شهيد صياد شيرازي  -سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري هشتگرد  -طبقه
اول  -امور مالي تلفن تماس026-44213140-44222237 :
موضوع

آدرس

مدت اجاره

قيمت پايه مزايده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري

 %5سپرده شركت در مزايده

اجاره پاركينگ عمومي

هشتگرد  -بلوار آيتاله خامنهاي  -انتهاي
خيابان پرستار  -ضلع جنوب غربي پارك مادر

 2سال

ماهيانه سال اول  23/000/000ريال

 27/600/000ريال

ماهيانه سال دوم  23/000/000ريال

 -1سازمان به استناد بند  5از ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم ،تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مزايده ،مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف هر يك
از شركتكنندگان به سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها،به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مزايده ،در دو نوبت بر عهده برندگان مزايده ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول98/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 98/3/29 :خش98/3/22 :

سازمان مديريت حمل و نقل
شهرداري هشتگرد

آگهي فروش مقاطع فوالدي

شركت فوالدين تراش آمل آمادگي دارد شمش فوالدي با مقطع  120*120ميليمتر و با طول  6متر و به ميزان تقريبي ماهيانه  2000تن به قيمت بورس كاال و
ارائه فاكتور رسمي ،به فروش رساند .عالقمندان ميتوانند جهت كسب اطالع بيشتر و هماهنگي الزم با واحد فروش شركت به شماره تلفن 011-44203232
و داخلي  447تماس حاصل نمايند.

فارس و دورتا دور ايران حضور دارند و اين موضوع
جديدي نيست .کردستان عراق مناسباتي خوبي
را با ايران دارد اما به هرحال اگر آمريکا بخواهد از
اين پايگاههاي نظامي عليه ايران استفاده کند
نيازي به رضايت گرفتن از کردستان عراق را در
اين زمينه را ندارد».
جعفر قنادباشي ،کارشناس مسائل بين الملل نيز
در گفتوگو با رسالت در تحليل حضور نظاميان
آمريکا در پايگاه اربيل ميگويد « :حضور نظاميان
آمريکا در عراق بر خالف خواسته مردم اين کشور
و اقدامات مداخل ه جويان ه و زيان باري است که به
بهانه حضور داعش در  6سال گذشته تا کنون اتفاق
افتاده است و به زير ساختهاي داخلي اين کشور
خسارتهاي فراواني را وارد کرده است».
اين کارشناس مسائل منطقه ميافزايد« :در حال
حاضر نمايندگان مجلس عراق به طور آشکار
خواستار پايان حضور نظاميان آمريکايي در عراق
هستندوآنهارازمينهسازمداخالتضررسازبراي
آينده مردم عراق ميدانند .همچنين شواهدي در
مداخله آمريکاييها در اوضاع داخلي اين کشور در
دست وجود دارد و اينکه نظاميان آمريکا حتي در
برخورد با نيروهاي داعش نه تنها برخورد جدي
نداشته اند بلکه از حاميان داعش بودهاند که سالح

هم در اختيار آنها قرار داده اند».
قنادباشي تمرد برخي از نيروهاي آمريکا در مناطق
تحت درگيري را علت جابهجايي آنها در عراق ذکر
ميکند و ميگويد« :آنچه در اربيل اتفاق افتاده
است حاصل اقدامات مداخله جويانه نيروهاي
آمريکايي و نافرماني آنهاست و براي همين دولت
عراق بيش از گذشته خواستار خروج اين نيروها
از عراق هستند».
وي مي افزايد« :آمريکاييها از طريق جابه جايي
نيروهاي خود و اعزام آنها به اربيل همچنان به دنبال
حضورنظاميدراينکشورهستند.درواقعنيروهاي
آمريکا از دو جهت نگران حضور در عراق هستند
يکي مخالفت علني مردم عراق از حضور آنها در
کشورشان و ديگر اينکه به دنبال همکاري با داعش
هستند و قصد دارند بعد از تمرد ارتش و سربازان
آمريکايي با جابه جايي آنها نيروهاي جديدي را
وارد خاک عراق کنند».
اين تحليلگر مسائل سياسي با اشاره به تحوالتي
که در مرزهاي عراق در جريان است ،ميگويد:
« ترکيه هم به عنوان کشوري که عضو ناتو است
نگران اتفاقات در اربيل است و هر چند موافق حضور
آمريکاييها در عراق نيست اما از جهتي به حضور
آمريکا در اين منطقه راي مثبت ميدهد چرا که
نگران حمايت کردهاي عراق و ايجاد پناهگاه براي
کردهاي ترکيه است».
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا اخيرا گفته
استکهحدود1500نيروينظاميديگربهمنطقه
اعزام خواهد کرد و هدف ادعايي آنان نيز حمايت از
نيروهايآمريکاييدرمنطقهاست.همچنينرئيس
جمهورآمريکااواسطبهمنسال1397ادعاکردکه
حضورنظاميانآمريکادرعراقبرايزيرنظرداشتن
ايران است مسئلهاي که انتقادات بسياري از سوي
مسئوالن و احزاب عراقي به همراه داشت.
دي ماه  1397نيز کريم عليوي ،عضو کميسيون
امنيت و دفاع پارلمان کشور عراق اظهار داشت که
شماري از نظاميان آمريکايي به صورت مخفيانه
از سوريه وارد عراق شدند و قصد دارند براي
تهديد ايران ،پايگاه نظامي جديدي در کردستان
احداث کنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه
شركت تعاوني مصرف كارگران كارخانه قند و
توتيا خوي(نوبت اول)
جلسهمجمععموميعاديساالنهنوبتاولشركتتعاونيمصرفكارگرانكارخانه
قندوتوتياخويدرساعت11روزشنبهمورخه98/4/15درمحلسالناجتماعات
كارخانهقندوتوتياخويتشكيلميگردد.ازعموماعضاءمحترمدعوتميشود
جهتاتخاذتصميمراجعبهموضوعاتذيلدرروزوساعتمقرردرمحلتعيين
شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد اساسنامه وكالي خود را كتبا معرفي
نمايندالزمبهتوضيحاينكهبراساسمفادماده19آييننامهنحوهتشكيلمجامع
عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي
خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا
غيراعضاءواگذارنمايددراينصورتهرعضوميتواندعالوهبررايخودحداكثر
سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد و كليه
وكالتنامههايعاديبايستيبايداززمانانتشارآگهيتا24ساعتقبلازبرگزاري
مجمعودرساعاتاداريدرمحلدفترشركتتعاونيوباحضورطرفينوكالتنامه
تنظيمشودتاپسازاحرازهويتطرفين،عضويتمتقاضيواهليتنماينده،به
تاييدبازرسمستقردرمحلرسيدهوورقهورودبهمجمعدريافتنمايند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هياتمديره و بازرسان شركت
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي لغايت سال  1397پس از استماع گزارش
هيات مديره و بازرسان
 -3اتخاذ تصميم نسبت به سود و زيان سال مالي سال 1397
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال 1397
 -5طرح و تصويب بودجه سال جاري 1398
 -6انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به مدت يك سال
مالي به علت اتمام مدت ماموريت
 -7انتخاب سه نفر عضو اصلي هيات مديره و دو نفر عضو عليالبدل هيات
مديره براي مدت سه سال به علت اتمام مدت ماموريت
 -8تصميمگيري در مورد افزايش سرمايه شركت از محل سود انباشته
 -9اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهيهاي شركت
تاريخ انتشار98/3/22 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش98/3/22 :
مصرف كارگران كارخانه قند و توتيا خوي

آگهي دعوت مجامع

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سهامي خاص پارس اليي
به شماره ثبت  2209و شناسه ملي  10220054214دعوت ميشود كه در
ساعت  5بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ  98/4/6در جلسه مجمع عمومي
عادي ساليانه و در ساعت  7بعدازظهر همان روز در جلسه مجمع عمومي
فوقالعاده كه هر دو جلسه در نشاني تبريز كوي وليعصر چهارراه پروين
اعتصامي خيابان شهريار  10متري اول تعاون شرقي پالك  25طبقه  5منعقد
خواهد شد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس شركت
 -2تصويب ترازنامه و عمليات مالي سال 97
 -3تعيين روزنامه
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1انحالل شركت
تاريخ انتشار98/3/22 :
خ ش98/3/22 :
هيات مديره شركت سهامي خاص پارس اليي
676
خانمفاطمهدهقانيبهشمارهدانشجويي875093فرزندلطفعليدارايشناسنامه2210
صادره از شيراز اظهار مي دارد گواهي موقت تحصيلي مقطع كارشناسي رشته مهندسي
عمران محيط زيست ايشان مفقود گرديده است .لذا به موجب اين آگهي گواهي مذكور
ابطال مي شود از يابنده خواهشمند است مدرك فوق را به اداره كل امور فارغالتحصيالن
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تسليم نمايد.

به عنوان مثال يكي از ادعاهايي كه آن روزها مطرح بود بحث تقلب
بود؛ در آنجا اظهارنظر كرديم كه ممكن نيست تقلب شده باشد.
من به عنوان اينكه يك نگاه كارشناسي به مسئله داشتم و به دليل
اينكه حوزه تدريس و تدقيق و فعاليتم در دانشگاه ،علوم اجتماعي و
جامعهشناسياستودوستانمانيزدرجريانوفرآيندنظرسنجيهاي
انتخاباتي بودند و در نتيجه از پيمايشها و نظرسنجيهاي روزانه آنها
آگاهي داشتيم ،با يك نگاه كارشناسانه معتقد بوده و هستم كه تقلب
در نتايج انتخابات ناممكن بوده و اين ادعا غيرصحيح است.
همچنان كه آقاي عباس آخوندي در ديدار روز سه شنبه  26خرداد
 1388به عنوان نماينده آقاي موسوي در حضور نمايندگان ساير
نامزدها بهصراحت به رهبر معظم انقالب تأكيد كردند كه تقلب در
انتخابات گذشته و انتخابات سال  88منتفي و غير ممكن است.
بله ،اما آيتاهلل مكارم ميفرمودند افراد ديگري كه به اينجا ميآيند
ادعاي تقلب را مطرح ميكنند .البته ايشان خيلي به صراحت بيان
كردند كه از نظر من هم تقلب ممكن نيست.
اگراجازهبفرماييدبازگرديمبهجلسهبارهبرانقالب.پاسخهاي
ايشان به مسائل مطرح شده چه بود؟
در مورد رابطه با مراجع – كه مطلب دوم بود -حضرت آقا به انواع
ارتباطاتي كه با مراجع دارند و آمدو شدهايي كه وجود دارد و حتي
روابط خصوصي و گرمي كه با آنها دارند اشاره كردند و گفتند من
نميپذيريم كه در اين ارتباط مشكلي به وجود آمده باشد.
درباره ادعاي جراحي بخشي از نيروهاي سياسي و در نتيجه محدود
شدن چتر رهبري چه نكاتي بيان كردند؟
ايشان نسبت به اين مسئله خيلي صريح و شفاف نظراتشان را بيان
كردند؛ البته توقع دوستان هم همين بود .ايشان نسبت به اين بحث
وارد گفتوگو شدند و توضيح دادند كه رويكرد و عملكردشان در
گذشته چطور بوده و االن هم چتر رهبري براي همه نيروهاي انقالب
فراگير است .البته اشاره كردند كه در خصوص انقالب و نظا م با هيچ
كس رودربايستي ندارند و اگر عدهاي در برابر نظام اسالمي و مصالح
مردم بايستند ،آنها هستند كه خواسته يا ناخواسته خودشان را از
زير چتر رهبري خارج كردهاند.
مطلب ديگر درباره تندرويهاي برخي گروهها بود .ايشان با اظهار
ناخرسندي از تندرويها به برخي از آنها اشاره كردند .مثال راجع به
آنراهپيماييكهدرقمشدهبودتوضيحاتيرابيانكردند.راهپيمايي
توسط برخي از طالبي برگزار شده بود كه آن زمان طرفدار آقاي
احمدينژاد بودند .اين راهپيمايي مجوز قانوني نداشت و ظاهرا ً بعد
از آنكه اعالن راهپيمايي كرده بودند تذكراتي به آنها داده شده بود؛
ولكن آنها با توجيه كردن تذكرهاي داده شده ،بازهم راهپيمايي را
برگزار كرده بودند .راهپيمايان در مقابل جامعه مدرسين شعارهايي
را نيز عليه برخي از اعضاي جامعه مدرسين داده بودند .رهبري
فرمودند كه كار بدي انجام شده و چون شنيده بودند كه عدهاي
اين حركات را مستند به يكي از آقازادههاي ايشان كردهاند ،ماجرا
را براي ما بازگو كردند .ايشان گفتند ،از آن فرزندشان پرسيدهاند
كه آيا با اين افراد در ارتباط هستند؟ وي گفته بود نه .آقا به اين
اكتفا نكرده بودند و بيان كردند :پيش خودم گفتم نكند نام فرزندم
را اشتباه گفتهاند؛ من از بقيه فرزندانم هم تكتك پرسيدم .اما همه
گفتند نه .ايشان تصريح كردند كه من پيغام دادم كه اين كارها و
روشها نادرست است.
بعدا ً بنده برخي از آن افراد را در قم ديدم و گفتم كه آقا از كار شما
اظهار نارضايتي كردند و با اين قبيل كارها مخالف هستند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
(نوبت دوم) شركت تعاوني فرهنگيان
شماره  2مياندوآب شماره ثبت1046 :

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت
تعاوني مسكن شماره 2فرهنگيان راس ساعت 17بعدازظهر روز سهشنبه مورخه
 98/04/11در محل تاالر امام خميني واقع در مياندوآب خيابان سرباز تشكيل
ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم
راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم
رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در
صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به
موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء
واگذار نمايد در اين صورت هر عضو ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي
باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه
وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل
از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط
هياتمديره و تاييد گردد در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع
بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1397
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و زيان سال 1397
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1397
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي جاري و
عمراني سال مالي 1398
 -6طرح و تصويب حقوق ،مزايا و پاداش مديرعامل
 -7طرح و تصويب حقالزحمه بازرسان
 -8انتخاب  3نفر بازرس اصلي و  2نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت
ماموريت
 -9اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهيهاي بعدي شركت
-10دستورپرداختهزينههايمحوطهسازيوسپتيكهابراساسصورتوضعيتهاي
موجود
98/3/22
انتشار:
تاريخ
هيات مديره شركت
98/3/22
خ ش:
تعاوني مسكن شماره  2فرهنگيان مياندوآب

آگهي دعوت شركاء موسسه نظمآفرينان آسايشگستر
به شماره ثبت  450و شناسه ملي 110460126719
جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

بدينوسيله از كليه شركاء موسسه دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي
فوقالعاده كه در ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  1398/04/03در آدرس
زنجان كوي منظريه خيابان  30متري فردوس پالك  2096تشكيل ميگردد،
حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1تمديد مدت فعاليت موسسه
 -2كاهش سرمايه موسسه از طريق كاهش سهمالشركه
 -3كاهش سرمايه موسسه از طريق خروج شريك
 -4تغيير آدرس موسسه
تاريخ انتشار98/3/22 :
هيات مديره موسسه
خ ش98/3/22 :

